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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата Укрїани»
Шановний Віталію Володимировичу!
Шановний Іване Федоровичу!
До мене, як до народного депутата України звернулося товариство з
обмеженою відповідальністю «Сільвер Принт» з колективним зверненням щодо
капітального ремонту зруйнованого асфальтового покриття на перехресті між
вул. Гната Хаткевича, пров. Гната Хаткевича та пров. Карельського на межі
Деснянського та Дніпровського районів міста Києва.
Дорожнє полотно перехрестя вщент зруйноване та має глибокі вибоїни,
внаслідок чого, пошкоджуються транспортні засоби користувачів вулиці. Також,
відсутні автомобільні та пішохідні розмітки на перехресті.
Даним перехрестям користуються РТМ «Дарниця» СП «Київські теплові
мережі» КП «Київтеплоенерго», Дарницька ТЕЦ, Київські електричні мережі
РЕМ Лівобережний та багато інших підприємств, які здійснюють свою
підприємницьку діяльність на законних підставах та оподатковуються
відповідно до чинного законодавства.
Стаття 16 Закону України «Про автомобільні дороги» передбачає, що
вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів
місцевого самоврядування та є комунальною власністю.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про дорожній рух», до компетенції
міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних
адміністрацій у сфері дорожнього руху належить: виконання вимог
законодавства та рішень органів виконавчої влади про дорожній рух і його
безпеку; організація будівництва, реконструкціїї, ремонту та утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів. До компетенції власників
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів належить: забезпечення
безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху; визначення
нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;
термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та
залізничних переїздах.
Також, стаття 7 Закону України «Про дорожній рух» передбачає, що
посадові особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт,
експлуатацію та облаштування автообільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобовязані забезпечувати
утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху.
Фінансування будівництва, реконструкціїї, ремонту та утримання вулиць і
доріг міст та інших населених пунктів здійснюється за рахунок бюджетів міста
та інших населених пунктів, а також інших джерел фінансування, визначених
законодавством.
Враховуючи вищевикладене, керуючись Законом України «Про
автомобільні дороги», Законом України «Про дорожній рух», Єдиними
правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, правил користування ними та охорони, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, Законом України
«Про статус народного депутата України», прошу Вас:
- надати доручення відповідним структурним підрозділам вжити заходів щодо
капітального ремонту асфальтового покриття на перехресті між вул. Гната
Хаткевича, пров. Гната Хаткевича та пров. Карельського.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене
у
строк,
передбачений
чинним
законодавством
(bogdan.yaremenko215@gmail.com)

З повагою

Богдан ЯРЕМЕНКО

Виконавець:
Помічник-консультант - Литвинова Ірина
073-703-04-90
ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Яременко Богдан Васильович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000078912E004C5B8F00

Дійсний до: 28.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 416д9/15-2021/149702 від 05.05.2021

